PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. rugsėjo10 d. įsakymu Nr. V-370

TAPYBOS, FOTOGRAFIJOS IR ŽEMĖS MENO PROJEKTO – PLENERO
,,PAJAUSK RUDENĮ. ŽENKLAI IR ATSPINDŽIAI KAUNO TARPUKARIO
ARCHITEKTŪROJE“
NUOSTATAI
Organizatoriai:
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto dailės mokytojų metodinis
būrelis, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, Kauno „Vyturio“ gimnazija.
Tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti mokinių domėjimąsi tapyba, fotografija ir žemės menu.
2. Sudaryti sąlygas pasireikšti mokinių meninei iniciatyvai ir raiškai Žaliakalnyje,
V. Putvinskio, Kęstučio gatvėse, Laisvės alėjoje.
3. Gilinti turimas žinias ir įgyti naujų apie unikalų Kauno tarpukario architektūros
fenomeną, architektus.
4. Stebėti, analizuoti, tyrinėti ir kūrybiniuose darbuose savitai perteikti Kauno
tarpukario architektūros ir ją supančios aplinkos santykį, rudens ženklus ir simbolius.
5. Skatinti mokinių domėjimąsi gimtuoju miestu, supančia aplinka, kultūros paveldu,
gimtojo miesto architektūra.
Plenero vieta ir laikas:
Registracija vyksta elektroniniu būdu iki 2019 m. spalio 1 d., siunčiant užpildytą
registracijos formą el. paštu adresu vida.gigiene@gmail.com
2019 m. spalio 2 d. (trečiadienį) 14.00 val. atvykstame prie Kauno Kristaus
Prisikėlimo bazilikos, organizatorių pasveikinimas, bendra plenero dalyvių nuotrauka.

Plenero dalyviai:
Dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5–8, I–IV gimnazijos klasių
mokiniai (dailės mokytojas ir 3–4 mokiniai iš mokyklos).

Eiga:
● Tapybos, fotografijos, žemės meno pleneras vyksta pasirinktose Žaliakalnio,
V. Putvinskio, Kęstučio gatvių, Laisvės alėjos erdvėse ir aplinkose.
● Kūrybinis procesas vyksta iki 16–17 val.
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Kūrybinio proceso metu svarbu stebėti, matyti, jausti ir jauno žmogaus žvilgsnį savitai
fiksuoti nuotraukose, tapybos darbuose, žemės mene.
Tolimesnis darbų eksponavimas ir vertinimas:
Užbaigti tapybos darbai bus eksponuojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
Prašytume pasirūpinti, kad eksponuojami darbai turėtų etiketes (mokyklos, darbo pavadinimas,
autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokytojo vardas, pavardė). Darbai turi būti išeksponuoti ant pilko
A1 kartono ir pristatyti į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą metodininkui A. Bakučiui iki
spalio 11 d. 15 val.
Darbų vertinimas:
Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes 5–6 kl., 7–8 kl.,

I–II gimn. kl.,

III–IV gimn. kl.

Vertinimo kriterijai:
Idėjos originalumas, kompozicija, tapybos ir fotografijos įgūdžiai realizuojant kūrybinį
sumanymą.
Parodos uždarymas ir laureatų apdovanojimas vyks lapkričio 6 d. 14 val. Kauno
pedagogų kvalifikacijos centre.
Visiems dalyviams ir jų mokytojams pažymos ir padėkos raštai už dalyvavimą plenere
bus įteikti plenero aptarimo metu.

PARAIŠKA
,,Pajausk rudenį. Ženklai ir atspindžiai Kauno tarpukario architektūroje“
Eil.
Nr.

Mokykla

Mokinio vardas, pavardė

Klasė Pasirinkta
meno sritis

1.
2.

______________________________

Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Mokytojo vardas, pavardė,
telefono nr. ir el. paštas

